A RÁKOSMENTE TV KFT. MÉDIAAJÁNLATA

A Rákosmente Televízió a XVII. kerület meghatározó médiuma. Amennyiben hatékony
kommunikációt és marketing tevékenységet kíván folytatni, vegye igénybe a Rákosmente Tv Kft.
médiafelületeit.

RÁKOSMENTE TELEVÍZIÓ
A Rákosmente Televízió 2010. július 1-én kezdte meg műsorainak sugárzását. A XVII. kerület
egyetlen helyi televíziója adását a TELEKOM 230-as digitális, 265-ös IPTV, a DIGITV 410-es
digitális és a VODAFON 510 digitális csatornáin 30.000 háztartásba juttatja el. A közel 80.000 néző
számára műsorait a legmodernebb technikai háttérrel, felkészült szakmai stáb állítja elő. A 24 órás
adásidőben híradó, közéleti, kulturális, vallási, sport és magazinműsorok, magyar filmek és képújság
láthatóak.

TARIFATÁBLÁZATOK

I. REKLÁMSPOT SUGÁRZÁSI DÍJ
Főműsoridő (19:00-23:00)
Ismétlősáv

1.500 Ft. + ÁFA / másodperc
750 Ft. + ÁFA / másodperc

II. REKLÁMSPOT KÉSZÍTÉSI DÍJ
Egyhelyszínes XVII. kerületi forgatás 10-30 mp.
40.000 Ft. + ÁFA / spot
Többhelyszínes (max. 3) forgatás 10-30 mp.
60.000 Ft. + ÁFA / spot
Forgatás forgatókönyvírással, max. 2 statisztával
80.000 Ft. + ÁFA / spot
Többhelyszínes (50 km-es körzeten belüli)
+ 10.000 Ft. + ÁFA / helyszín
vidéki forgatás
Vidéken történő forgatás esetén kiszállási díj
150 Ft. + ÁFA / km
50 km-es körzetig
Vidéken történő forgatás esetén az 50 km-t meghaladóan a kiszállási díj és a reklámspot ára külön
megegyezés tárgyát képezi.
III. PR-INTERJÚ KÉSZÍTÉSI ÉS SUGÁRZÁSI DÍJ
1 perces PR-interjú készítése és kétszeri sugárzás
2 perces PR-interjú készítése és kétszeri sugárzás
3 perces PR-interjú készítése és kétszeri sugárzás
További sugárzás esetén
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40.000 Ft. + ÁFA
60.000 Ft. + ÁFA
80.000 Ft. + ÁFA
9.000 Ft. + ÁFA/ perc

IV. REFERENCIAFILM KÉSZÍTÉSI ÉS SUGÁRZÁSI DÍJ
Cégbemutató film üzleti partnerek számára,
min. 5 perctől, kétszeri sugárzással
További sugárzás esetén

20.000 Ft. + ÁFA / perc
8.000 Ft. + ÁFA / perc

V. STÚDIÓBESZÉLGETÉS KÉSZÍTÉSI ÉS SUGÁRZÁSI DÍJ
Stúdióbeszélgetés üzleti partnerek számára,
min. 5 perctől, kétszeri sugárzással

15.000 Ft. + ÁFA / perc

További sugárzás esetén

6.000 Ft. + ÁFA / perc

VI. ESEMÉNYRÖGZÍTÉS
Eseményrögzítés egy kamerával,
100.000 Ft. + ÁFA
utómunkálatokkal, maximum 3 óra forgatási idő
Eseményrögzítés két vagy több kamerával, utómunkálatokkal, külön megegyezés tárgyát képezi.

KÉPÚJSÁG
A képújság a 3 fő műsorblokk (reggeli, napközbeni, esti) közötti időben jelenik meg, a hirdetések
folyamatosan követik egymást benne.
A hirdetés formai követelményei:
Minden anyagot elektronikus formában kérünk eljuttatni az info@rakosmentetv.hu címre.
Amennyiben képet is szeretne megjeleníttetni, úgy azokat is kérjük, egyenként mellékelje. (Összetett
képek esetén a képek elemeit kérjük.)
A szöveg maximális mennyisége 1 oldalon: doc formátumban (Word szövegszerkesztő), Times
New Roman 12 pt-os betűmérettel 250 karakter.
Az animált (mozgó) megjelenítéshez a képeket jpg, png ill. psd formátumban kérjük mellékelni (3
kép/1 oldal). Ha saját logóval, címerrel rendelkezik, ezeket is a képi formátumoknak megfelelően
kérjük. Az elkészített anyag paraméteri: JPEG formátum, 1920 X 930 pixel.
A hirdetni kívánt anyagot a fentieknek megfelelően DVD-n vagy CD-n is eljuttathatja
szerkesztőségünkhöz.
Ha kész animált hirdetéssel rendelkezik, azt avi, mpeg2, ill. mov formátumban kérjük (DVD, CD).
Hirdetését a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül készítjük el.
Lakossági hirdetés 1 hétre ( 7 nap)
Lakossági hirdetés 1 hónapra

3.000 Ft. + ÁFA
10.000 Ft. + ÁFA

Vállalkozói hirdetés 1 hétre (7 nap)
6.000 Ft. + ÁFA
Vállalkozói hirdetés 1 hónapra
20.000 Ft. + ÁFA
Fotóval, grafikával illusztrált hirdetés elkészítési/szerkesztési költsége
8.000 Ft. + ÁFA
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A RÁKOSMENTE TV Kft. MÉDIAAJÁNLATA
műsorvégi image reklám megjelenésére
ÉRVÉNYES 2016. január 1-től
A Rákosmente Televízió 2010. július 1-én kezdte meg műsorainak sugárzását. A XVII. kerület
egyetlen helyi televíziója adását a T-HOME S12 , 161.25 MHZ analóg, DIGITV C6, 182,25 MHZ
analóg, UPC 510-es digitális csatornáján 30.000 háztartásba juttatja el. A közel 80.000 néző számára
műsorainkat a legmodernebb technikai háttérrel, felkészült szakmai stáb állítja elő. A 24 órás
adásidőben híradó, közéleti, kulturális, vallási, sport, magazinműsorok, magyar filmek és képújság
látható. Amennyiben hatékony kommunikációt és marketing tevékenységet kíván folytatni, vegye
igénybe a Rákosmente Tv Kft. médiafelületeit
Reklámszolgáltatás tárgya és ára
Megrendelő (képként és hangalámondással) megjelenik az alább választható magazinműsorok végén,
először az új műsorok után, aztán az ismétlések után.
A szolgáltatás egységára - két magazinműsorra vonatkozó havi egyszeri megjelenés ismétlésekkel
együtt -, 250.000.-Ft + áfa.
Amennyiben több megjelenésre van igény, a szolgáltatás arányosan bővíthető.
MAGAZINMŰSORAINK
Fitt- Mix – sport, szabadidő, életmódműsor
A Budapest XVII. kerületének sporttal és életmóddal kapcsolatos témáit dolgozza fel a
magazinműsor, különös figyelmet fordítva az egészséges életmódra való nevelés fontosságára,
népszerűsítésére.
Új műsor minden hétfőn 19:50 perctől látható, amelyet 5-ször ismétel meg a Rákosmente TV.
Kaleidoszkóp – kulturális műsor
A Rákosmente TV kiemelt, nagy presztízsű kulturális műsora a „Kaleidoszkóp”.
Új műsor minden pénteken 20:00-tól látható, amelyet 8 alkalommal ismétel meg a Rákosmente TV.
Helyi Érték – értékvédő, portréműsor
A Budapest XVII. kerületének öt kerületrészében – Rákoskeresztúr, Rákoscsaba, Rákoshegy,
Rákosliget, Rákoskert – élő, azon polgárok bemutatása, akik példamutatásukkal, maradandó
alkotásaikkal, munkásságukkal jelentős mértékben hozzájárultak a városrészek szellemi és anyagi
gyarapodásához. A portréműsor felvétele külső helyszíneken illetve stúdióban zajlik.
Új műsor minden szerdán 20:10-től látható, melyet 5 alkalommal ismétel a Rákosmente TV.
Egészség mentén – egészségügyi magazinműsor
Budapest XVII. kerületében található egészségügyi intézmények tevékenységéről szól a
magazinműsor. Aktuális témákkal kapcsolatban kutatók, orvosok és más egészségügyi szakemberek
adnak interjút. A műsor célja az ismeretterjesztés, a prevenció és az egészségkultúra népszerűsítése a
lakosság körében.
Új műsor minden szerdán 19:55-től látható, melyet 5 alkalommal ismétel a Rákosmente TV.
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